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 سطسغأ /بآ رهش نم عبارلا يف ءاثالثلا موي ءاسم نم ةنماثلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا دنع

 رثكأ لتقمب تببست ةبكنلا هذه .توريب أفرم ريجفتب ةلثمتملا ىربكلا ةميرجلا تيقوت ناك 0
 هذه دشأ نيب نم .تاكلتمملا يف ةريبك ةيدام رارضأو نيرخآ 7500 حرجو ًاصخش 200 نم

 رثكألا قطانملا يف ةيثارتلا ينابملا ضعب ررضت وأ عدصت وأ مدهت وه ًاماليإ رارضألا
 .ةزيمجلا ةقطنم اهنيب نمو ءأررضت

 "ةميرجلا دعب ام" ةحول
 توريب ثارت ةيعمج وضع 7101 011م يليكشتلا نانفلا ةشيرب شامق ىلع ةيتيز

 عوقو لبق 2018-2020 توريب ثارت ةيعمج فيشرأ نم يه فلملا اذه يف روصلا ةعومجم
 !اندعب نم لايجألو انل ىركذلاو ةربعلت انه اهعفرن «ةميرجلا

 توريب ثارت ةيعمج سيئر «ةنمينم ليهس .د
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 ةزيمجلا خيرات

 يناتيع يماس دايز ذاتسألا يبعشلا ثارتلا يف ثحابلا ملقب
 توريب ثارت ةيعمج يف ةيثارتلا ثوحبلا ةنجل وضع

 نيب جزامثو .فايرألا ءاوجأ اهدوست ةبخاص ةنيدم يف ةئداه ةيرقب هبشأ ًاميدق "ةزيمجلا" عراش ناك
 ةلثمتملا ةقارعلا ىلع تابثلا عم ةثادحلا ىلع نئمطملا حاتفنإلاو خسارلا يثارتلا اهعباط ىلع ةظفاحملا
 ةدادحلاو ةراجتلا فرح لاحمو فزخلا تافرتحمو الوقن رام جردو ةيخيراتلا سرادملاو عبسلا اهسئانكب

 .ةيسنرفلاو ةينامثعلا نيتبقحلا توريبو

 ا
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 هعباطو هخيراتب ًارخافم يقب :ةرباغ صصق قبع ةقيضلا هتقزأو هتويب ةراجح نيب لمحي يذلا عراشلا اذهو
 ةثادحلا ةيعافدنإ ةهجاوم يف تدمص يتلا ةميدقلا هلزانم ىلع ةظفاحملا لالخ نم ؛هنع لحري مل يذلا يثارتلا
 ةداعإ نم اونكمت مهنأب هلهأ زتعي ؛هلوح نم ةنيدملا تارّيغتم ىلع ًادهاش نوكيل ءيراقعلا ريوطتلاو ةينارمعلا

 ثيح «ةمصاعلا عراوش مدقأ نم هنأب هتيوهل ًاخيسرت «ةلاصألاب كسمتلا عم يديدجت بلاقب تايادبلا غوص
 ايف»و ءسيراب يف «هيزيليزناش»و «ندنل يف «وهوس» :عراوش هب مهقلعت لالخ نم هتيمهأب يزاوي هنوربتعي

 يتنمسإلا نارمعلا ةروف نم «ةبراهلا» ةقيضلا هتقزأو ةّيثارتلا هتويب ىلع ظفاح هنأ اميس ءامور يف «وتينف
 ...يئاوشعلا

 هتايعادت لكب ءتوريب أفرم يف لزلزملا راجفنإلا ءارج نم نيلئاه بارخو رامد نم "ةزيمجلا"ب قحل ام

 ةيثارتلاو ةيخيراتلا ةيمهألا ىلع ةءاضإلل توريب ثارت ةيعمج يف انعفدي ؛ةفاك دعصلا ىلع ةيثراكلا

 ؛(!) اهرامعإ ةداعإ ةعيرذ تحت ءاهحمالم ريغتتو اهملاعم سمطتال ىتح «ةيتوريبلا ةقطنملا هذهل ةيرامعملاو

 دادتمإ وه يذلاو ءضبانلا توريب بلقل ءىداهلا راجلا سمألا ىتح يقب يذلا ؛قيرعلا "ةزيمجلا" عراشف

 ,"يفيصلا ةزيمج" ب ىمسي ناك ىتح «قرشلا ةهج نم اهطسو ىلع لطملاو :"يفيصلا" ةقطنم نم يفارغج
 يف "طالبلا قاقز" ةلحم لامش عقت تناك يتلا :"زيمجلا" ةرجشل ةبوسنملا ةيناثلا ةيتوريبلا ةلحملا نع هزييمتل
 ... نيمي ةلئاعل ةبسن «"نيّمي ةزيمج" ب فرعت فرعتو "يراطنقلا" ةعرزم

 ارنمدآ © 8قعاظانا لعأقا متع 50012177



 دهعم بالط اهدعأ يتلا ةساردلا ترهظأ امك) ةميدقلا ةينانبللا عراوشلا لوطأو مدقأ نم "ةزيمجلا" عراشو

 .1915 ماعلا يف لمتكيل 1850 ماعلا ىلإ ينكس يحك عراشلا اذه روهظ دوعيو .(1983 ماع ابلألا

 :ةيمستلا

 يتلا «تايركذلا نم ةمسد ةدام هيفو نوجش وذ "زيمجلا" ةرجش ىلإ ةبوسنملا "ةزيمجلا" نع ثيدحلا نإ
 تاثوروملاو تايورملاو ةركاذلا ةباوب نم ةمصاعلا خيرات يف تلخد يتلا ثادحألاو عئاقولا ةلمج نم تحبصأ

 .ةيبعشلا

 لبق "ةزيمجلا" عراش نأ ىلإ ةيادب ريشن نأ يضتقت ةيخيراتلا ةنامألا نإف ةيمستلا داعبأ يف صوخلا لبق نكل
 دراوملا ةرفو ببسب «رابآلا ينعت ةيماع ةملك يهو «"ةرايبلا" عراش مسإ هيلع قلطي ناك مسإلا اذهب فرعي نأ
 .اهيف ءاملا نويع ةرثكل ًارظنو «ةيئاملا

 اهّلظ يف ؤيفتلا ةقطنملا وّئسم داتعإ «:ةمخض "زيمج" ةرجش ىلإ ًأمتح دوعي هنإف "ةزيمجلا" ب ةقطنملا ةيمستو

 ."يحلا" ةعسوت يعاودل تعطق نأ ىلإ ءاهراوجب ةليوط تاعاس ةيضمتو

 نيرشعلا نرقلا علطم ةيتوريب ةزيمج

 رمسد © 8عءاهان7 انعوارم6ع 5001817



 ةيثارت ةيرامعم ةفحت

 دايدزإ لعفب راوسألا جراخ ىلإ ةنيدملا ةعقر تعسوت امدنع ةيتوريبلا قطانملا نم اهريغك "ةزيمجلا" ترثأت
 ميظنت دامتعإل ًالخدم لكش يذلا ؛ينارمعلا لوحتلل اهتاعارم ةهجل ؛يناكسلا ديازتلا عم ًانورقم ءاهيلإ نيدفاولا
 :ةيفارغجلا اهقاطن عاستإ عم ًاصوصخ «ديدج يسدنه زارط مادختسإ لالخ نم ةرامعلا طمنل ديدج يجيردت

 يقرش يبونج نم قلطنت تناك يتلا قيرطلا نأ ثيح ءاهيلإ ًايرادإ "روتساب"و "وروغ"يعراش فيضأ امدعب
 ب تيمس مث «"رهنلا برد" ىمست 1909 ماعلا ىتح تيقب "فاشكلا جرب" ةازاومب دتمتو "جربلا" ةحاس
 تالصاوملا طخ نمؤت يتلا تارايسلاو ليخلا تابرع روبعل ةصصخم تناكو ؛"اشاب تكوش دومحم عراش"

 ".وروغ عراش" ب يلاهألا نم ةردابمب عراشلا اذه يمس 1919 ماعلا يفو .نانبل لامش ىلإ

 ريهشلا يسنرفلا يجولويبلا مسإ لمحيف "ةزيمجلا" ةقطنم يف "وروغ" عراشل يزاوملا يناثلا عراشلا امأ
 ".روتساب"

 1957 ةنس روتساب عراش

 ا ه] © 8عاظانا لعما متع 5001217



 قسنملا يسدنهلا زارطلا يقرو ةقانأ تزربأ يتلا «ةينارمعلا اهملاعم ىلع حضاو لكشب تسكعنإ لماوعلا هذه

 «فارطألا ةيمارتملاو «ثالث وأ نيتقبط نم ةفلؤملا اهلزانمو اهتويب يف تدسجت يتلاو «ةبقحلا كلتل مجسنملاو
 يذلا يومسلا يلخادلا ءانفلا لافقإ مت امدعب :ةصاخ قئادحب ةطاحملاو ءرمحألا ديمرقلاب ةللكملاو «ةدعابتملاو

 ديدحلا نم "نيزبارد"ب ةروسملا تافرشلا ءانبب ةروكذملا ةحسفلا نم ةدافالاو ءديمرقلاب هفقسو ءًادمتعم ناك
 تافردب ةزهجملا ذفاونلاب "تايرمقلا" تلدبأ امك .ةيماخرلا ةدمعألاو رطانقلا نم ةعومجم يوتحت ؛لوغشملا

 نمضتت رطانق ثالث نم ةفلؤم تاهجاو تويبلل تراصو .ءاوهلاو رونلا لوخدب حمست (روجابأ) بشخلا نم
 .ةيماخر ةدمعأو نولم جاجز نمو ةيتابن لاكشأب طورخملا بشخلا نم فراخز
 ...ةيثارتلا ةلاصألاو خيراتلاب جضي رحاس ملاع ىلإ "ةزيمجلا" ًالعف تلوحتف

 كك © 8قعاظانا لعمال متع 50012177



 يف ناك جردلا اذهو ."نفلا جرد" ب فرعي راص يذلا "الوقن رام جرد" "ةزيمجلا" عراش ملاعم زربأ نمو
 هوروسو ءرمألا اوكردتسإ كارتألا نكل ءكارتألا نم نوبراهلا هيف ءىبتخيو «بارتلا نم ًارمم يضاملا
 نم «ةرملا هذه نكل «نيبراهلل ًاذالم نوكيل ًاددجم داع دعب اميفو .عفترم ريغ رسجب هبشأ راصف «ةراجحلاب
 ًارتم 150 ةحاسم ىلع دتمت ةجرد 202 ىلإ لوحتي مل جردلا اذه نإ ىلإ ةراشإلا عم .يسنرفلا بادتنإلا دونج
 ةينف ةحاسم ىلإ هليوحت فدهب «1999 ةنس يف ممري نأ لبق «ةيلهألا برحلا هتلواط ءأعبطو .تاينيتسلا يف الإ
 ةيوبرتلاو ةيفاقثلا ةيوهلا ىلإ فاضي «آينف ًاملعم جردلا اذه حبصيل. سنرف يف "رترامنوم" جرد رارغ ىلع
 «"ريرفلا ,"يماف تناسلا" سرادم ."شاّقن نورام" حرسم وهو ءقرشلا يف حرسم لوأ مضت يتلا ةقطنملل
 .ةّيمسرلا "ياوغوروألا" ةسردمو ؛"رامق تالتلا"

 يضاملا نرقلا تاينيسمخ علطم الوقن رام جرد

 11/111 عج ا/هص 1)ع 2011 ةعومجم

 ةقيتعلا باوبألا تاذ ةيثارتلا هتويبو «ةرمعملا راجشألاب ةللظملا و ةجرعتملا ةقيضلا هتقزأب "ةزيمجلا" عراش

 ىلع ةروفحملا هصصقو هتاياكحو «ةيديمرقلا اهفقسأو «ةريدتسملا هتافرشو «ةثلثملا هرطانقو «ةيبشخلا ذفاونلاو

 قحل يذلا رامدلا برهي نأ نم نكمتي مل هنكل ؛ثيدحلا نارمعلا ةروف نم "برهلا" نم نكمت ةيلمرلا هتراجح
 !لزلزملا توريب أفرم راجفنإ ءارج نم هب
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